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É com muito gosto que lhe apresentamos a nossa vasta oferta formativa para executivos, 

lecionada por um quadro de docentes altamente experientes e com um percurso profissional 

relevante na área.

O ISEG é a Escola de Gestão e Economia da Universidade de Lisboa, a melhor universidade 

portuguesa de acordo com todos os rankings internacionais.

Venha conhecer a nova oferta e surpreender-se com a qualidade, conhecimento e serviço 

que preparámos a pensar em si.

ISEG EXECUTIVE EDUCATION



EXECUTIVE EDUCATION

01. 

02.

03.

04.

MBA

PÓS-GRADUAÇÕES

PROGRAMAS EXECUTIVOS

SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS

A NOSSA 
OFERTA 
FORMATIVA

O maior e mais qualificado corpo docente 
em Portugal, incluindo executivos com 
valiosa experiência no terreno.

Instalações e espaços únicos, próprios de 
um monumento nacional, com excelentes 
condições de trabalho e ambiente 
inspiracional.

No centro de Lisboa, entre a Lapa e a 
Madragoa, com estacionamento próprio 
gratuito para os participantes.



O Master in Business Administration do ISEG é um 

programa de formação ímpar, quer pela sua extensão, 

quer pelo impacto na transformação da sua vida 

profissional e pessoal. Este é o programa de MBA em 

toda a Universidade de Lisboa, que é a principal 

referência nacional nos rankings internacionais de 

instituições de ensino superior. 

O MBA ISEG destaca-se pela sua sólida preparação 

em competências de gestão, que incluem conteúdos 

de finanças, marketing, contabilidade e gestão de 

operações. O programa formativo também inclui 

várias matérias especialmente direcionadas para o 

desenvolvimento de competências de liderança, 

comunicação e de gestão de equipas.

Se considerar ter espírito inovador e empreendedor, e 

vontade em participar e liderar no vasto processo de 

mudanças em que se encontra Portugal e a sua 

sociedade, então este MBA é a sua escolha.

Acreditação internacional pela Associação de MBAs 
(AMBA) e pela AACSB.

Tier One no ranking global de MBAs da CEO 
Magazine.

Uma semana de aprendizagem em Silicon Valley.

Horário pós-laboral, em dias úteis.

Atividades de treino outdoor.

Coaching para progressão de carreira e preparação 
para o avanço da vida profissional.

Rede Alumni – a ligação entre participantes e 
empresas.

VANTAGENS 

01. MBA ISEG

Mónica Azevedo Fonseca  
mbaiseg@iseg.ulisboa.pt  
(+351) 213 925 813

CONTACTOS

O único MBA da Universidade de Lisboa.

Mais de 1000 participantes no MBA desde 1984.

18 meses de ensino.

Lecionado em Inglês.

Organização de workshops com especialistas e 
gestores de topo.

Facilitação das relações com as empresas de 
Headhunting.

MBA Career Week – evento anual de gestão de 
carreiras para participantes.

KEY FEATURES

ACREDITAÇÕES

PARCERIAS

VISITA A DUAS 
EMPRESAS
MUNDIALMENTE 
RECONHECIDAS



O ISEG Executive Education apresenta, através do 

IDEFE, uma vasta oferta em Pós-Graduações 

destinada a recém-licenciados, dirigentes, quadros de 

empresas e outros profissionais que procurem 

enriquecer a sua experiência profissional. 

Os cursos de Pós-Graduação, com duração 

geralmente de um ano letivo, permitem consolidar as 

suas competências técnicas nestas diversas áreas e 

aprofundar o seu conhecimento, potenciando o 

desenvolvimento das suas funções com elevado 

desempenho. 

02. PÓS-GRADUAÇÕES

Horário pós-laboral.

Acesso a uma plataforma onde será disponibilizada a 
documentação de apoio em formato digital.

Kit de boas-vindas.

Co�ee-breaks e acesso ao parque de estacionamento 
do ISEG durante o horário das aulas e exames.

Diploma final de curso.

KEY DETAILS

Catarina Paiva
catarina.paiva@idefe.pt  
(+351) 213 922 763
(+351) 967 576 095

CONTACTOS Miguel Bugalho    
miguel.bugalho@idefe.pt   
(+351) 213 922 891
(+351) 962 681 960

Marta Vieira  
marta.vieira@idefe.pt 
(+351) 213 922 789
(+351) 962 682 202

ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO

GESTÃO GERAL E ECONOMIA

Prospectiva, Estratégia e Inovação 

Management & Business Consulting

Gestão Empresarial

Gestão da Sustentabilidade

International Business

FINANÇAS E CONTROLO DE GESTÃO

Análise Financeira 

Gestão Fiscal Avançada

Contabilidade e Fiscalidade 

Controlo de Gestão e Finanças 
Empresariais 

GESTÃO DE PROJETOS E OPERAÇÕES

Gestão de Projectos

MARKETING E GESTÃO COMERCIAL
Marketing Management

Marketing Digital

Sales Management

Gestão de Marketing, Comunicação 
e Multimédia 

DIGITAL E TECNOLOGIA

Data Science & Business Analytics

SETORIAL

Gestão e Avaliação 
Imobiliária 

Pharmaceutical Marketing 
and Business Development

Retail Management and Logistics

Agribusiness

Wine Business



DIGITAL E TECNOLOGIA

SECTORIAL

GESTÃO GERAL E ECONOMIA

LIDERANÇA

MARKETING E GESTÃO COMERCIAL

ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO

Catarina Paiva
catarina.paiva@idefe.pt  
(+351) 213 922 763
(+351) 967 576 095

CONTACTOS Miguel Bugalho    
miguel.bugalho@idefe.pt   
(+351) 213 922 891
(+351) 962 681 960

Marta Vieira  
marta.vieira@idefe.pt 
(+351) 213 922 789
(+351) 962 682 202

03. PROGRAMAS EXECUTIVOS

Para dar resposta às reais necessidades do mercado, 

os programas de formação para executivos são 

disponibilizados em seis áreas, promovendo uma 

aprendizagem contínua depois da obtenção de graus 

académicos. Este tipo de programas permite aos 

executivos investir no seu desenvolvimento pessoal e 

profissional.

A formação de executivos destina-se a qualificar 

profissionais através de um curso, alinhado com os 

seus objetivos e desafios, que acompanha o ritmo 

da evolução social, económica e empresarial. 

Os profissionais terão acesso a ferramentas 

metodológicas e práticas para gerar valor e 

performance para as suas organizações.

Programas de curta duração, entre as 30 e as 80 
horas.

Leque muito alargado de programas, em muitas áreas 
de gestão, alguns que se destinam a profissionais 
juniores e outros a executivos seniores.

Metodologias assentes numa perspetiva de 
desenvolvimento de competências académicas 
fortes, e que promovem a discussão de casos e 
interação entre os participantes, fomentando também 
o networking.

Corpo docente altamente qualificado, que alia uma 
formação académica de excelência com experiência 
prática de empresa.

KEY DETAILS



É ajustada às necessidades do parceiro e do grupo de 
participantes, em que todas as variáveis envolvidas 
são ajustáveis e flexíveis.

Foco nos temas importantes para o parceiro, 
permitindo um alinhamento dos participantes, o 
reforço do espírito de corpo e da cultura 
organizacional e fomentando o networking.

Uma solução mais vantajosa em termos de pricing 
face a igual solução em programas de inscrição 
aberta.

Nesta fase é recolhida informação essencial para 
a preparação da proposta.

VANTAGENS

Disponibilizamos serviços de consultoria, estudos e 

projetos de acordo com as necessidades e objetivos 

específicos dos nossos clientes.

Trabalhamos com empresas e organizações de todo o 

mundo para atingirmos os seus objetivos. Em parceria 

com nossos clientes, parceiros e consultores, 

desenvolvemos  programas de Formação Executiva 

de alto impacto e estudos adaptando equipas, 

conteúdos, metodologia e planeamento às exigências 

dos nossos clientes.

DIAGNÓSTICO

Com base na informação recolhida é desenhada 
uma solução que resulta de um trabalho de 
equipa entre o corpo docente envolvido e o 
parceiro.

DESIGN E CO-CRIAÇÃO

Após a aprovação global dos conteúdos, nesta 
fase são realizadas diversas reuniões e recolhida 
a informação que permita ajustar os conteúdos à 
realidade do parceiro e do grupo de participantes.

CUSTOMIZAÇÃO

O processo formativo é monitorado em contínuo 
tendo em vista o seu aperfeiçoamento. No final e 
com base no feedback recolhido, é produzido 
um relatório de avaliação que servirá de base a 
ajustamentos futuros.

AVALIAÇÃO

METODOLOGIA

CONTACTOS

04. SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS

O ISEG Executive Education, através da área de 

Soluções Customizadas, procura ser um parceiro para 

empresas e organizações, proporcionando uma 

resposta à medida e completamente ajustada às 

necessidades de cada cliente. 

As soluções customizadas são concebidas para, 

através de um processo de co-criação, funcionarem 

como aceleradores de negócio, seja pelo reforço de 

competências individuais dos participantes, seja 

através de processos de transformação de equipa.

Neste processo de customização, todas as variáveis 

são ajustáveis, de modo a encontrar uma solução que 

crie verdadeiro valor e que permita a transposição 

dos conhecimentos e ferramentas adquiridas para o 

dia-a-dia profissional.

CONSULTORIA

Filipa Cristóvão
filipa.cristovao@idefe.pt  
(+351) 213 922 751 
(+351) 914 890 420
   

Jessica Cunha  
jessica.cunha@idefe.pt
(+351) 213 925 803
(+351)  962 682 013
   



OPEN MINDS
FOR A CHANGING

WORLD
Informações

(+351) 213 922 891 | (+351) 213 922 789
info@isegexecutive.education

www.isegexecutive.education


